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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares

Despacho n.º 29596/2008
1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Pro-

cedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, 
no n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela 
Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e ao abrigo do n.º 11 do artigo 10.º 
do Decreto -Lei n.º 79/2005, de 15 de Abril, delego no licenciado José 
Pedro Barbosa Berhan da Costa, director do Gabinete para os Meios 
de Comunicação Social (GMCS), os poderes necessários para a prática 
dos seguintes actos:

a) Autorizar a prestação de trabalho em dias de descanso semanal, 
complementar e feriados, prevista no n.º 5 do artigo 33.º do Decreto-
-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, e a prestação de horas extraordinárias 
nas circunstâncias excepcionais a que se refere a alínea d) do n.º 3 do 
artigo 27.º do mesmo diploma;

b) Aprovar os programas de provas de conhecimentos a que se refere 
o n.º 3 do artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

c) Proceder à constituição de fundos permanentes de dotações de 
pessoal (ajudas de custo);

d) Autorizar, em casos excepcionais, os funcionários a conduzir, ao 
serviço do GMCS, veículo próprio, nos termos do artigo 15.º do Decreto-
-Lei n.º 50/78, de 28 de Março;

e) Autorizar as licenças previstas nas alíneas b) a d) do n.º 1 do ar-
tigo 73.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 181/2007, de 9 de Maio, e o respectivo regresso ao 
serviço;

f) Autorizar todos os pagamentos respeitantes aos incentivos atribuídos 
pelos Decretos -Leis n.os 6/2005, de 6 de Janeiro, 7/2005, de 6 de Janeiro, 
e 98/2007, de 2 de Abril, bem como os pagamentos que resultam da 
aplicação do Decreto -Lei n.º 43/2006, de 24 de Fevereiro;

g) Decidir em todas as matérias da minha competência previstas no 
Decreto -Lei n.º 7/2005, de 6 de Janeiro;

h) Decidir em todas as matérias da minha competência referentes a 
incentivos concedidos ao abrigo do Decreto -Lei n.º 56/2001, de 19 de 
Fevereiro, incluindo o de autorizar os pagamentos resultantes da sua 
aplicação.

2 — Ratifico todos os actos praticados pelo licenciado José Pedro 
Barbosa Berhan da Costa no âmbito do presente despacho, desde o 
dia 3 de Novembro de 2008 até a presente data.

3 — O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura.
10 de Novembro de 2008. — O Ministro dos Assuntos Parlamentares, 

Augusto Ernesto Santos Silva. 

 Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
e da Administração Local

Despacho n.º 29597/2008
Considerando as vantagens da partilha de informação desmaterializada 

entre a Inspecção -Geral da Administração Local (IGAL) e as autarquias 
locais no âmbito das acções inspectivas, ao nível da celeridade proces-
sual e da diminuição da circulação de documentos em papel entre as 
entidades;

Considerando que a Inspecção -Geral da Administração Local e a 
generalidade das autarquias locais dispõem de equipamento informático 
e acesso à Internet que permite o envio e recepção de elementos por via 
electrónica, nomeadamente por e -mail;

Considerando a generalização do acesso à assinatura digital quali-
ficada por todos os intervenientes nos processos de acções inspectivas 
através do cartão do cidadão;

Considerando que o Decreto -Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, estabe-
lece o recurso aos meios informáticos e ao correio electrónico para a 
realização de comunicações pela Administração Pública;

Considerando que no Programa de Simplificação Administrativa e 
Legislativa «Simplex» foi inserida, como medida a concretizar no ano de 

2008, a partilha de informação desmaterializada entre a Inspecção -Geral 
da Administração Local e as autarquias locais no domínio das acções 
inspectivas e da troca de informações, através do envio e recepção de 
elementos por via informática e com recurso a correio electrónico, de 
forma segura, com utilização progressiva dos mecanismos de autenti-
cação electrónica do cartão de cidadão:

Determino:
1 — O relatório, o contraditório e demais actos tomados nos processos 

de inspecção, inquérito ou sindicância realizados pela Inspecção -Geral 
da Administração Local, devem ser preferencialmente remetidos às 
autarquias locais e recebidos por via electrónica.

2 — Os pedidos de informação dirigidos pela Inspecção -Geral da 
Administração Local às autarquias locais e respectiva resposta devem 
ser preferencialmente remetidos às autarquias locais e recebidos por 
via electrónica.

3 — Os elementos remetidos nos termos dos pontos anteriores devem 
ser preferencialmente instruídos com assinatura digital qualificada.

4 — O presente despacho produz efeitos a partir do dia seguinte à 
data da sua publicação.

7 de Novembro de 2008. — O Secretário de Estado Adjunto e da 
Administração Local, Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita. 

 Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género

Despacho n.º 29598/2008
Nos termos das alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 15.º da Lei n.º 10/2004, 

de 22 de Março, a atribuição de Excelente na avaliação de desempenho 
relativamente ao ano de 2007, traduz -se no reconhecimento de mérito 
excepcional da funcionária, sendo -lhe concedido o direito à promoção 
na respectiva carreira, independentemente de concurso, caso esteja a 
decorrer o último ano do período de tempo necessário à promoção.

Em face do exposto nomeio a licenciada Maria do Rosário Paixão 
Batista Fidalgo, técnica superior principal, da carreira técnica superior, 
na categoria de Assessora do quadro de pessoal da CIG, com efeitos à 
data da publicação do presente despacho.

20 de Outubro de 2008. — A Presidente, Elza Maria Henriques Deus 
Pais. 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Despacho n.º 29599/2008
Nos termos conjugados do disposto no artigo 10.º, n.º 5, do Decreto-

-Lei n.º 47/93, de 26 de Fevereiro, e no artigo 3.º do Decreto Regulamen-
tar n.º 14/95, de 23 de Maio, com as disposições dos artigos 2.º, n.º 3, 
e 19.º, n.º 1, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e republicada 
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto (Estatuto do Pessoal Dirigente), é 
nomeado secretário -geral do Ministério da Defesa Nacional, em comis-
são de serviço, o licenciado José de Barros, possuidor de competência 
técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas ao 
exercício das respectivas funções.

O nomeado fica autorizado, nos termos do n.º 3 do artigo 31.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente, a optar pelo vencimento ou retribuição 
base da sua função, cargo ou categoria de origem, como inspector de 
finanças superior principal na Inspecção -Geral de Finanças.

O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Novembro de 
2008.

5 de Novembro de 2008. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates 
Carvalho Pinto de Sousa. — O Ministro da Defesa Nacional, Henrique 
Nuno Pires Severiano Teixeira.

ANEXO

Nota Curricular
1 — Dados pessoais:
Nome: José de Barros;
Data de nascimento: 25 de Outubro de 1947.




